
170 spíše naopak _ Paul Bourget, Stanislav Przybyszewski, Henrik
Ibsen dodali mu jeho hlavní situace dramatické - ale ovšem ne.
jednotnější.

Teprve nyní, tímto uvědomělfm podňízením se velkému a ty-
pickému ritvaru básnickému, dosáhl Viktor Dyk té organické
celost,i a harmoničnosti, pokud jest v jeho možnostech tvrirčích,
a tím jest jeho ,;Zmoudňení Dona Quijota.. sympatické jako akt,
umělecké ekonomikv.
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Clauile Farrěre: Bitaa

Claude Farrěre jest patrně mladf námoŤní d stojnlk francouzskf, kterf byl
asi blízkfm divákem japonsko.ruské bitvy u Ču-šimy r. tg05; jest vášnivf milov-
ník a ctitel japonské národnÍ bytosti; všecko japonské budí jeho podiv a sympatii,
od pŤlrody až do umění vftvarného, od poesie aŽ do mrav ; a celá kniha jest hym-
nus zazpívanf ke cti krajnÍho v]asteneckého sebezapĎení a sebcobětování, jich|
odměnou bylo vítězství ču-šimské. Tu jest poevropštěl1y' pár urozenfch manžel
japonsk1y'ch, markfz Jorisaka s choti Micuko, oba zdánlivě lidé západní' kteÍí obcujÍ
drlvěrně s Evropany, znajÍ jejich jazyky, smjšIení, pÍesvědčení, zvyky, city i kon-
vence a žijl na povrch jejich životem _ ale uvnitĎ uchovávajÍ si neporušenou svou
starou národní duši vfchodnÍ a kultivujÍ ji v jakési druhé pobočné existenci' aby ji
v rozhodnou chvíli rozšÍňili v existenci pravou a jedinou. Takto oklamávají do
jakési nríry Evropany, jichž invasi musila strpěti a snésti jejich citlivkově jemná,
ale i pruŽná a neumoÍitelná bytost. Markfz Jorisaka, dtistojník námoňní, pÍekvapí
svého hosta, anglického kapitána, pÍi erotice se svou chotí, snese své pohany mlčky,
ale pokládá kapitána za dlužnÍka, jenŽ musl spláceti svtij dluh |,1m, že zasvěcuje
svého hostitele do _ tajemství strategiky námoŤnÍ; a v rozhodnou chvlli, kdy zmírá
zasažen granátem ruskfm, pŤipamatuje mu onu erotickou scénu a donutí jej tak
mravně, aby pňevzal za něho velení a dobojoval vítěznf boj. Mohu Ťíci, že málo co
odpudilo mne tak jako tato vrcho]ná scéna románu p. Farrěrova. vidÍ.li v tom
p. Farrěre krajnÍ sebezapŤení a sebevládu, vidÍm v tom já jen rafinované kuplÍŤstvl
(a Micuko jest spoluvinnicí v tomto kuplíŤství, neboť anglického kapitána nemiluJe
a poddává se mu patrně jen ze státních drlvodtl). Je-|i to zde ot'ientální duše, pak
zdi pŤed ní Jako pÍed moreml

Román p. Farrěrriv stojí, pokud mohu posouditi' na slušnÝch vědomostech
a znalostech Japonského života, umění, mrav i filosofie, ale vjznamné dÍlo umě.
lecké a básnické nenÍ. Jest to kniha, jak píšI je dnes po kopách vzdělaní a vkusnÍ
evropštÍ globetrotteňi, lidé, kteŤí mnoho viděli a mají kultivovanf zrak _ ale nic
víc ncŽ zrak. Literární a vftvarná kultura a spisovatelská obratnost a parátnost
patňÍ dnes ve Francii skoro k obecnému majetku vzdělanectva _ ale od literární
kultury k opravdové básnické tvorbě jest ještě nesmírně, nesmÍrně daleko. Fran.
couzi sami neklamou se nikterak o tom; bludy a omyly tohoto rázu pňenechávají
rádi _ cizincrim.




